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แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) 
ประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศกัยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

------------------------------------ 
 

ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย)   ระบุชื่อแผนบูรณำกำรภำษำไทย 
(ภาษาอังกฤษ)  ระบุชื่อแผนบูรณำกำรภำษำอังกฤษ 

ส่วน ก    : ลักษณะแผนบูรณาการ 
ปีเดียว  
 ต่อเนื่อง  

     ระยะเวลำ ....... ป…ี……เดือน (ไม่เกิน 5 ปี) เริ่มต้น ปี พ.ศ. ……… - ปี พ.ศ. ………..  
ระบแุผนบูรณำกำรเป็นปีเดียว หรือเป็นแผนบูรณำกำรที่มีกำรด ำเนินกำรวิจัยต่อเนื่องมำกกว่ำ 1 ปี  
กรณีเป็นแผนบูรณำกำรต่อเนื่องต้องระบุจ ำนวนระยะเวลำที่ท ำกำรวิจัยทั้งหมด และระบุปีที่เริ่มต้นถึงปีที่

สิ้นสุดของแผนบูรณำกำร 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ระบคุวำมสอดคล้องของแผนบูรณำกำรกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ โดยระบุ

ควำมสอดคล้องมำกท่ีสุดเพียง 1 ยุทธศำสตร์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ระบุควำมสอดคล้องของแผนบูรณำกำรกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์ โดยระบุควำมสอดคล้องมำกท่ีสุดเพียง 1 
ยุทธศำสตร์ 
3. ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี  

ระบคุวำมสอดคล้องของแผนบูรณำกำรกับยุทธศำสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ 20 ปี ซึ่งประกอบด้วย 4 
ยุทธศำสตร์ โดยระบุควำมสอดคล้องมำกท่ีสุดเพียง 1 ยุทธศำสตร์  
4. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น  

ระบุควำมสอดคล้องของแผนบูรณำกำรกับยุทธศำสตร์กำรวิจัยของชำติรำยประเด็น ซึ่งประกอบด้วย 45 ประเด็น 
โดยระบุควำมสอดคล้องมำกที่สุดเพียง 1 ยุทธศำสตร์  
5. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย 

 ระบุควำมสอดคล้องของแผนบูรณำกำรกับอุตสำหกรรมและคลัสเตอร์เป้ำหมำย ซึ่งประกอบด้วย 10 กลุ่ม
อุตสำหกรรม โดยระบคุวำมสอดคล้องมำกที่สุดเพียง 1 ด้ำน 
6. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

ระบคุวำมสอดคล้องของแผนบูรณำกำรกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 
การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอ่ืน หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน   

ระบุว่ำแผนบูรณำกำรนี้อยู่ในระหว่ำงกำรเสนอของบประมำณกำรวิจัยจำกแหล่งเงินทุนอื่นหรือไม่ หรือเป็น
กำรวิจัยต่อยอดจำกกำรวิจัยอื่น (ถ้ำมี) กรณีถ้ำมีให้ระบุชื่อหน่วยงำน/สถำบันที่ยื่น ชื่อโครงกำร และระบุควำมแตกต่ำง
จำกแผนบูรณำกำรนี้ 



ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ                                    แผนบูรณำกำร 
                                                                                            ค ำอธิบำยกำรกรอกแบบเสนอแผนบรูณำกำร 
 

ไฟล์ Template V1B19092560       2 
 

  ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดท าชุดโครงการวิจัย  
1. หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ ระบชุื่อหน่วยงำนเจ้ำภำพแผนบูรณำกำร 

ผู้อ านวยการแผนบูรณาการ ระบชุื่อ-สกุลของผู้อ ำนวยกำรแผนบูรณำกำร 
ที่อยู่ ระบทุี่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก  
เบอร์โทร ระบหุมำยเลขโทรศัพท์                         อีเมล ระบุอีเมล 

2. การวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอ่ืน 
โครงการวิจัยท่ีส าเร็จแล้วน ามาต่อยอดในแผนบูรณาการ 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงาน 
ระบุ

ล ำดับที ่
ระบุช่ือโครงกำรวิจัยที่น ำมำต่อยอด ระบุช่ือหัวหน้ำโครงกำรวิจัย 

ที่น ำมำต่อยอด 
ระบุช่ือของหน่วยงำน
โครงกำรวิจัยที่น ำมำ 

ต่อยอด 
หมำยเหตุ : สำมำรถระบุโครงกำรวิจัยที่ส ำเร็จฯ ได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร 

3. ค าส าคัญ (keyword) 
       ค าส าคัญ (TH) ระบุค ำส ำคัญภำษำไทย 
       ค าส าคัญ (EN) ระบุค ำส ำคัญภำษำอังกฤษ   
 หมำยเหตุ : กำรระบุค ำส ำคัญใหใ้ช้ “,” คั่นระหว่ำงค ำส ำคัญ 
4. ความส าคัญและที่มาของปัญหา          

ระบุควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำทีจ่ ำเป็นต้องท ำกำรวิจัยเรื่องนี้ในระดับแผนบูรณำกำร โดยก ำหนดปัญหำให้
ชัดเจน ทั้งข้อเท็จจริงและผลกระทบของปัญหำที่เกิดขึ้น 
5. วัตถุประสงค์หลักของแผนบูรณาการ          

ระบุวัตถุประสงค์หลักของแผนบูรณำกำรอย่ำงชัดเจน โดยมีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกับควำมส ำคัญและที่มำ
ของปัญหำ ตลอดจนชื่อของแผนบูรณำกำร 
6. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของแผนบูรณาการ          

ระบุทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สมมุติฐำน (ถ้ำมี) และกรอบแนวควำมคิด โดยแสวงหำเหตุผลที่น่ำจะเป็นไปได้จำกทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่ท ำกำรวิจัย แล้วน ำมำสังเครำะห์เป็นสมมุติฐำน (ถ้ำมี) และกรอบแนวควำมคิดของแผนบูรณำกำร 
พร้อมแสดงควำมเชื่อมโยงหรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงกำรวิจัย ชุดโครงกำรวิจัย และโครงกำรวิจัยภำยใต้ชุดโครงกำรวิจัย 
7. ระยะเวลาการวิจัย          

ระบุระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนบูรณำกำร ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุด (ตัวอย่ำงเช่น 1 ปี 0 เดือน) โดย
ระบวุัน เดือน ปีที่เริ่มต้น (ตัวอย่ำงเช่น 1 ตุลำคม 2561) ถึงวัน เดือน ปีที่สิ้นสุด (ตัวอย่ำงเช่น 30 กันยำยน 2562) ของ
แผนบูรณำกำร 

8. ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนบั 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 รวม 

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยระบุ ดังน้ี  
     1.1 ระดับอุตสำหกรรม ระบุรำยละเอียด ... ... ... ... ... ... ต้นแบบ Primary 

Result 

     1.2 ระดับกึ่งอุตสำหกรรม ระบุรำยละเอียด ... ... ... ... ... ... ต้นแบบ Primary 
Result 

     1.3 ระดับภำคสนำม ระบุรำยละเอียด ... ... ... ... ... ... ต้นแบบ Primary 
Result 

     1.4 ระดับห้องปฏิบัติกำร ระบุรำยละเอียด ... ... ... ... ... ... ต้นแบบ Primary 
Result 

2.ต้นแบบเทคโนโลยี  โดยระบุ ดังนี ้  
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ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนบั 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 รวม 

     2.1 ระดับอุตสำหกรรม ระบุรำยละเอียด ... ... ... ... ... ... ต้นแบบ Primary 
Result 

     2.2 ระดับกึ่งอุตสำหกรรม ระบุรำยละเอียด ... ... ... ... ... ... ต้นแบบ Primary 
Result 

     2.3 ระดับภำคสนำม  ระบุรำยละเอียด ... ... ... ... ... ... ต้นแบบ Primary 
Result 

     2.4 ระดับห้องปฏิบัติกำร ระบุรำยละเอียด ... ... ... ... ... ... ต้นแบบ Primary 
Result 

3. กระบวนกำรใหม่ โดยระบุ ดังนี ้  
     3.1 ระดับอุตสำหกรรม ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... กระบวน

กำร 
Primary 
Result 

     3.2 ระดับกึ่งอุตสำหกรรม ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... กระบวน
กำร 

Primary 
Result 

     3.3 ระดับภำคสนำม ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... กระบวน
กำร 

Primary 
Result 

     3.4 ระดับห้องปฏิบัติกำร ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... กระบวน
กำร 

Primary 
Result 

4.องค์ควำมรู้ (โปรดระบุ)  
     4.1 ระบุองค์ควำมรู้ท่ีคำด
ว่ำจะได้รับ 

ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... 
เรื่อง 

Primary 
Result 

     4.2  ..…………… ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... เรื่อง Primary 
Result 

     4.3  ..…………… ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... เรื่อง Primary 
Result 

5. กำรใช้ประโยชนเ์ชิงพำณิชย์  
     5.1 กำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี 

ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... 
ครั้ง 

Primary 
Result 

     5.2 กำรฝึกอบรม ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... ครั้ง Primary 
Result 

     5.3 กำรจัดสัมมนำ ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... ครั้ง Primary 
Result 

6. กำรใช้ประโยชนเ์ชิงสำธำรณะ  
     6.1 กำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี 

ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... 
ครั้ง 

Primary 
Result 

     6.2 กำรฝึกอบรม ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... ครั้ง Primary 
Result 

     6.3 กำรจัดสัมมนำ ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... ครั้ง Primary 
Result 

7. กำรพฒันำก ำลังคน  
     7.1 นศ.ระดับปริญญำโท ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... คน Primary 

Result 
     7.2 นศ.ระดับปริญญำเอก ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... คน Primary 

Result 
     7.3 นักวิจัยหลังปริญญำ
เอก 

ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... คน Primary 
Result 

     7.4 นักวิจัยจำก
ภำคเอกชน ภำคบริกำรและ
ภำคสังคม 

ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... คน Primary 
Result 

8. ทรัพย์สินทำงปัญญำ ได้แก่ สทิธิบัตร/ลิขสิทธิ์/เครือ่งหมำยกำรค้ำ/ควำมลับทำงกำรค้ำ เป็นตน้ (โปรดระบ)ุ  
     8.1 ระบุทรัพย์สินทำง
ปัญญำท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... 
เรื่อง 

Primary 
Result 

     8.2 ............... ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... เรื่อง Primary 
Result 

     8.3 ............. ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... เรื่อง Primary 
Result 

9. บทควำมทำงวิชำกำร  
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ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จ านวนนับ 
หน่วยนบั 

ระดับ 
ความ 
ส าเร็จ 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 รวม 

     9.1 วำรสำรระดับชำติ ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... เรื่อง Primary 
Result 

     9.2 วำรสำรระดับ
นำนำชำติ 

ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... 
เรื่อง 

Primary 
Result 

10. กำรประชุม/สมัมนำระดับนำนำชำต ิ  
     10.1 น ำเสนอแบบปำก
เปล่ำ 

ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... 
ครั้ง 

Primary 
Result 

     10.2 น ำเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

ระบุรำยละเอียด .... .... .... .... .... .... 
ครั้ง 

Primary 
Result 

11. กำรประชุม/สมัมนำระดับนำนำชำต ิ  
     11.1 น ำเสนอแบบปำก
เปล่ำ 

ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
ครั้ง 

Primary 
Result 

     11.2 น ำเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

ระบุรำยละเอียด ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
ครั้ง 

Primary 
Result 

ค าจ ากัดความ 
1. ต้นแบบผลิตภณัฑ/์เทคโนโลยี/กระบวนกำร 
 1.1 ระดับห้องปฏิบัติกำร หมำยถึง ต้นแบบที่แสดงผลกำรทดสอบซึง่สำมำรถท ำงำนได้จริงในบรบิทของห้องปฏิบัติกำร 
 1.2 ระดับภำคสนำม หมำยถึง ต้นแบบท่ีมีคุณลักษณะเฉพำะต่อกำรใช้งำนในสภำพแวดล้อมท่ีมีกำรใช้งำนจริง ทั้งนี้ต้องแสดงผลกำร
ท ำงำนของต้นแบบท่ีผ่ำนกำรทดสอบตำมคณุลักษณะที่จ ำเป็นในสภำพแวดล้อมกำรใช้งำนจริงอย่ำงมีนัยส ำคญั 
 1.3 ระดับอุตสำหกรรม หมำยถึง ต้นแบบที่มีคุณลักษณะซึ่งได้จำกกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนก่อนกำรพัฒนำจริง 
2. องค์ควำมรู้ หมำยถึง ควำมรู้จำกผลงำนวิจัยท่ีจะน ำไปสู่กำรเกดิกระบวนกำรผลิต หรือเทคโนโลยีใหม ่
3. กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ หมำยถึง ผลงำนวิจัยท่ีสำมำรถน ำไปใช้เชิงกำรค้ำ หรืออุตสำหกรรมได้ 
4. กำรใช้ประโยชน์เชิงสำธำรณะ หมำยถึง ผลงำนวิจัยท่ีสำมำรถเผยแพร่ให้กับประชำชน ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี หรือกำร
ก ำหนดเป็นแนวทำงกำรพัฒนำเชงิสำธำรณะ 
หมำยเหตุ : ระบุรำยละเอียดผลผลิตที่คำดว่ำจะได้จำกกำรด ำเนินโครงกำร โดยสำมำรถระบุได้มำกกว่ำ 1 รำยกำร   

9. ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้รับ 
ชื่อผลลัพธ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 

ระบช่ืุอผลลัพธ์ที่คำดว่ำจะได้รับ ระบปุระเภทผลลัพธ์  
(เชิงปริมำณ/เชิง

คุณภำพ/เชิงเวลำ/
เชิงต้นทุน) 

ระบุจ ำนวน
ตำมประเภท

ผลลัพธ์ 

ระบุรำยละเอียดของผลลัพธ์ 
ตำมประเภท 

หมำยเหตุ : สำมำรถระบุผลลัพธ์ทีค่ำดว่ำจะไดร้ับ ไดม้ำกกว่ำ 1 รำยกำร 

10. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ (เป็นประโยชน์ท่ีได้รับท้ังทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจำกผลลัพธ์ โปรดระบุผล
ระยะยำวท่ีเกิดตำมมำจำกผลลัพธ์ของโครงกำร) 

ชื่อผลงานเด่น ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /            
ผู้ใช้ประโยชน ์

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

ระบุช่ือผลงำนเด่น ระบุรำยละเอียดลักษณะผลงำน ระบุกลุม่เป้ำหมำยหรือ
ผู้ใช้ประโยชน ์

ระบุผลกระทบจำกผลงำนวิจัยท่ีคำดว่ำ
จะเกิดขึ้น 

หมำยเหตุ : สำมำรถระบุผลกระทบท่ีคำดว่ำจะได้รบั ไดม้ำกกว่ำ 1 รำยกำร 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                    
 ระบุควำมคำดหมำยศักยภำพและวิธีกำรหรือแนวทำงที่จะน ำผลกำรวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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12. กลไกการน าไปใช้ประโยชน์ 
ระบุรำยละเอียดกลไก และวิธีกำรน ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

13. หน่วยงานที่น าผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
ระบุชื่อหน่วยงำนที่จะน ำผลกำรวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

14. แผนการด าเนนิงาน ขั้นตอนและการบริหารแผนบูรณาการ และความเชื่อมโยงของแต่ละโครงการย่อย 
ระบุวิธีกำรด ำเนินงำนและวิธีกำรบริหำรแผนบูรณำกำรในภำพรวมตลอดกำรวิจัย โดยเชื่อมโยงขั้นตอนของ

แต่ละโครงกำรย่อยให้สมบูรณ์ถูกต้องและชัดเจนถึงกำรมีเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์หลักเดียวกัน 
15. แผนบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) 

ระบุรำยละเอียดกำรบริหำรจัดกำรแผนบูรณำกำรที่คำดว่ำจะเกิดควำมเสี่ยงที่จะท ำให้กำรวิจัยไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และระบุแนวทำงกำรแก้ไขหำกเกิดควำมผิดพลำด 
16. แผนการสร้างนักวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่จากการท าการวิจัยและนวัตกรรมตามแผนบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม 

ระบุแผนกำรด ำเนินงำนในกำรเปิดโอกำสหรือสร้ำงนักวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่จำกกำรท ำกำรวิจัยและ
นวัตกรรมตำมแผนบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรม 
17. แผนการด าเนนิงานต่อเนื่อง (ส าหรับแผนงานมากกว่า 1 ปีงบประมาณ) 

ระบุรำยละเอียดแผนกำรด ำเนินกำรกรณีที่เป็นแผนบูรณำกำรต่อเนื่องว่ำในแต่ละปีงบประมำณมีแผนกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงไร โดยระบุผลที่จะได้รับในแต่ละปี 
 


